
 

 

 לכבוד
 עמנואלמועצה מקומית 

 2019נובמבר  26
 כ"ח חשון תש"פ

 
 cfo@emanuel.muni.il:מייל באמצעות                      

  
 

 ,רבשלום 
 

  לביצוע שירותי גביה למועצה מקומית עמנואל 19-106מכרז פומבי   -שאלות הבהרה  הנדון:

 מתקדמים בע"מ, מתכבדת לפנות אליכם בשאלות הבהרה כדלקמן:  מיתר שירותים מוניציפאלייםחברת 

סעיף   עמוד מס"ד
ותת 
 סעיף

 תשובה שאלה / בקשה

אנא הבהירו כי אין מדובר רק בבעלות על ציוד  5.8 6  .1
ותוכנות וכי ניתן להציג רישיון שימוש ו/או רישיון 

 הפצה. 

 מאושר

 

הצוות להגשת נסתר מבוקש להבהיר כי תנאי סף  8.19 9  .2
מראש, בטרם ידוע אם המציע זכה במכרז  המוצע 

אינו הוגן ומפר את השוויון בין המציעים השונים. 
זאת ועוד, תנאי סף זה אינו מעיד ולא ברמיזא על 

. ויובהר, כל חברה יכולה להעסיק מציעאיכותו של ה
כל עובד שיאושר ע"י הרשות, אף אם העובד עבד 

עובד לפני כן עבור חברה אחרת )אין מניעה להציע ל
 תנאים טובים יותר ולגייסו לטובת משימה זו(. 

נבקש לאפשר למציעים להגיש בשל האמור לעיל, 
 המשרות לאיושאת קורות החיים של המועמדים 

לאחר הזכייה במכרז או רק  לאישור גזבר הרשות
להגיש את קורות החיים של המנהל בלבד לחלופין, 

בסמוך למבדקי האיכות שיערכו ע"י הועדה 
 ועית.המקצ

מאושר אך יובהר כי מדובר בתנאי סף ובמידה 
והצוות לא יאושר ע"י הגזבר הדבר יהווה עילה 

 להפרת הזכייה

 

דרישות סעיף זה אינן מתיישבות עם האמור בתנאי  8.20 9  .3
 . 5.15סף 

בניהול גביה  שנות ניסיון 3אנא הבהירו כי יש להציג 
של חיובי ביוב ומים, בהתאם לאמור בתנאי הסף, 

כפי  רשויות 3-בניסיון של השירותים הללו ולא 
 .  8.20שנדרש בסעיף 

 

 רשויות 3-גובר נדרש ב 8.20סעיף 

 

אין התאמה בין האמור בסעיף זה )אחוז הנחה  15.3 12  .4
מוצע( ובין דרישות המכרז להציע אחות עמלה 
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סעיף   עמוד מס"ד
ותת 
 סעיף

 תשובה שאלה / בקשה

מגביה בפועל. אנא הבהירו מה נדרש, ומהו אופן 
 חישוב ניקוד המחיר. 

 

אחוז הגבייה מתייחס למקסימום המחיר שניתן 
להציע היום ולכן ככל ואחוז הגביה המוצע נמוך 

 מהתקרה מדובר בהנחה

 

 – 3א 14  .5
סה"כ 

דרוג 
 האיכות

אנא הבהירו מהי שיטת חישוב ניקוד האיכות שכן 
נקודות  9נק' מטבלת איכות המנהל +  27חיבור של 

דבר  –נק'  36בגין ניהול מאגר מידע שווה סה"כ 
אשר אינו מתיישב עם הקביעה כי משקל הצעת 

 . 30%המחיר הוא 

  30%נק'=  36

 

אנא הבהירו כי במצב בו המועצה תידרש לחשוף את  19.5 18  .6
הצעתו של המציע בשל הליך משפטי, היא תפנה 
למציע לבדוק מה בהצעתו הוא סוד מסחרי וכן 
תתחשב בחלקים בהצעתו שציין כי הינם סוד 

 מסחרי כבר במעמד ההצעה. 

 אין שינוי בתנאי המכרז

 

7.  20- 
הצעת 
 הקבלן

המקסימאלי בגין  התמורה סכום כי להבהיר מבוקש 2
 את משקף ואינו סביר אינו זה למכרז הקבוע עמלה 
 הסכום. הנדרשים העבודהכח האדם ו והיקף כמות

 בהתקשרות סביר שאינו הינו הפסדי, דבר הקבוע
 סכום את הגדילו אנא, האמור לאור. מסחרית
 שיתאם כךבגין עמלה ' המקס החודשית התמורה

 .  המכרז דרישות את

 שינוי בתנאי המכרזאין 

 

8.  20- 
הצעת 
 הקבלן

לבטל את הדרישה לעיל, מבוקש  2בהמשך לשאלה  3
צוות המוצע במסגרת ההצעה למכרז, להציג את ה

בחינת האיכות  במסגרת הצגת המנהל בלבד אלא
 לאחר הזכייה לאישור גזבר הרשות.  שאר הצוותו

 אין שינוי בתנאי המכרז

 

9.  20 – 
הצעת 
 הקבלן

נדרש  5.15לעיל, בתנאי סף  3כפי שפורט בשאלה  4
ולא שנים בגביית חיובי ביוב ומים  3ניסיון של 

 רשויות או תאגידים בהם ניתנו השירותים.  3להצגת 

שנות ניסיון ואין צורך  3-אנא הבהירו כי מדובר ב
 רשויות, כאמור.   3להציג 

 אין שינוי בתנאי המכרז

 



 

 

סעיף   עמוד מס"ד
ותת 
 סעיף

 תשובה שאלה / בקשה

10.  26 – 
הוכחת 
ניסיון 
 קודם

לעיל, אנא הבהירו כי ניתן להציג  1בהתאם לשאלה  3.5
 רישיון שימוש ו/או רישיון הפצה.

 מאושר

 

11.  27 – 
הוכחת 
ניסיון 
 קודם

בנוגע לניסיון בגביית חובות  7-ו  3בהתאם לשאלות  3.6
ביוב ומים לעיל, אנא הבהירו כי יש להציג ניסיון 

 רשויות.  3-ב ולאשנים  3-כאמור ל

 רשויות 3נדרשים  אין שינוי בתנאי המכרז

 

12.  39 -
 הסכם

סעיף זה קובע אחריות כללית מדי, אין זה סביר  3.11
שהקבלן ייקח אחריות על תביעות אשר אינן נובעות 
ממתן השירותים. אנא הבהירו כי הקבלן ייקח 
אחריות על תביעות כנגד הרשות רק אם מדובר על 

 מעשה ו/או מחדל של הקבלן עצמו. 

 אין שינוי בתנאי המכרז

 

13.  39 -
 הסכם

אנא הבהירו כי ככל שהרשות תשנה את התוכנה  3.14
ויהיה על הספק לערוך התאמות, הרשות תשלם 
לספק בגין עלויות ההתאמה והשינויים אותם יאלץ 

 לערוך בעקבות החלפת התוכנה ע"י הרשות. 

 אין שינוי בתנאי המכרז

 

14.  40 -
 הסכם

אין זה סביר שהקבלן ישלם קנס לרשות במקרה  3.15
שאי עמידה ביעדי הגביה נובעים ממעשה ו/או מחדל 
של הרשות עצמה. אנא הבהירו כי פיצוי לרשות 
בהתאם לסעיף זה ישולם רק בעקבות מעשה ו/או 
מחדל של הקבלן אשר הובילו לאי עמידה ביעד 

 הגביה.   

 אין שינוי בתנאי המכרז

 

15.  40 - 
 הסכם

סכום הקנס העומד על מיליון וחצי ₪ אינו סביר,  3.15
 אנא הפחיתו את הסכום. 

 אין שינוי בתנאי המכרז

 

16.  40 - 
 הסכם

₪( אינו  7,000המחיר שנקבע בסעיף זה לעובד נוסף ) 4.3
עומד בהגדרת שכר המינימום המשולם לעובד על 
כלל רכיביו והזכויות המגיעות לו. אנא שנו את 

 ש"ח לפחות.  8,500-הסכום ל

 אין שינוי בתנאי המכרז

 

17.  40 – 
 הסכם

אנא הבהירו כי הקבלן לא ישלם את הקנס האמור  4.4
בסעיף זה במקרה שהעובד הוא זה שבחר לעזוב ואין 

 לקבלן ברירה אלא להחליפו. 

 



 

 

סעיף   עמוד מס"ד
ותת 
 סעיף

 תשובה שאלה / בקשה

 מאושר

18.  42 – 
 הסכם

הדרישה לריהוט המשרדים אינה מוזכרת במסגרת  6.2
הצעת המחיר ואינה משוקללת בתמורה 
המקסימלית שנקבעה לכלל השירותים. אנא הוסיפו 

 אופציה לתמחור השירות האמור.   

 אין שינוי בתנאי המכרז

 

19.  43 – 
 הסכם

אנא הבהירו כי סעיף זה אינו רלוונטי שכן הרשות  6.4
מקצה לספק משרדים לצורך אספקת השירותים 

 וקבלת קהל, בשטחה המוניציפלי. 

 אין שינוי בתנאי המכרז

 

20.  43 - 
 הסכם

6.5 

6.6 

6.7 

 מוזכרות אינן אלו בסעיפים המוזכרות התוכנות
 במפרט לרבות, המכרז במסמכי אחר מקום בשום

 הבהירו אנא'. א כנספח לחוזה המצורף השירותים
 במסגרת אלו תוכנות לספק מחויב אינו הקבלן כי

 השירות, שיידרש וככל במכרז הנדרשים השירותים
 .בנפרד יתומחר

 אין שינוי בתנאי המכרז

 

21.  44 -
 הסכם

אנא ציינו מה היו סכומי הגביה של הרשות לשנים  7.3
עבור התשלומים שבגינם הקבלן אינו  2017-2018

 זכאי לעמלה. 

 

 מצ"ב דוח גבייה לשאר החיובים

 

22.  52 - 
 מפרט

אנא הבהירו מי נושא בעלות ההפקה וההפצה של  ח'
 המסמכים המוזכרים בסעיף.

 הקבלן הזוכה

 

23.  52 – 
 מפרט

נושא בעלות הפקת המכתבים אנא הבהירו מי  יב'
 לתושבים והפצתם.

 הקבלן הזוכה

 

24.  52 - 
 מפרט

הסכומים בצו עדכון אנא הבהירו כי מדובר אך ורק ב כא'
הארנונה ושלא מדובר בשינויים מעמיקים הדורשים 

, שכן עבודה מעמיקה על צו המיסים הינה אישורים
 .  פרוייקט נפרד המבוצע על ידי מומחים בתחום

 מאושר

 

25.  52 - 
 מפרט

 –א 
תאור 

העבודה 

קיימת סתירה בסעיף זה. אנא הבהירו מי מבצע את 
האם עובד מטעם המועצה או  –קריאות מוני המים 

 הספק?

 



 

 

סעיף   עמוד מס"ד
ותת 
 סעיף

 תשובה שאלה / בקשה

בקריאת 
מדי מים 
 בעמנואל

 עובד מטעם הרשות

אם הספק הוא האחראי על קריאת מדי המים, 
 9לרבות השירותים המפורטים בתתי הסעיפים א

 , יש לקבוע עלות לשירות או אופציה לתמחרו. 10וא

אם עובד המועצה הוא זה שמבצע את קריאות מדי 
המים, לרבות השירותים המוזכרים לעיל, יש לקבוע 

 עלות לאספקת מסופון עם תוכנה כמבוקש.

 

 או לחלופין יסופק ע"י המועצה $500פון עלות מסו

26.  58 - 
 מפרט

אנא הבהירו על איזו אפליקציה מדובר, שכן לפי  7
הידוע לנו לא קיימת בשוק תוכנת אכיפה אשר ניתן 

 להפעילה באמצעות אפליקציה במכשיר נייד. 

 

כלל וקיים או שייצא לשוק המועצה רשאית לדרוש 
 מהקבלן הזוכה להעמיד לרשותה

 

27.  58 - 
 מפרט

אנא הבהירו על איזו תוכנת שילוט מדובר ומה  8
 התמחור בגין אספקת שירות אופציונלי זה. 

כלל וקיים או שייצא לשוק המועצה רשאית לדרוש 
 מהקבלן הזוכה להעמיד לרשותה

 

 

 .  ms.co.il-hadas@meytar ודה לקבלת התייחסותכם באמצעות דואר אלקטרוני נ

 0547427878הח"מ לרשותכם גם בנייד: 

 בכבוד רב,
 
 

__________________________ 
        
 , יועמ"ש הדס ורונה        

מיתר שירותים מוניציפאליים מתקדמים           
 בע"מ
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